
 

 

Име и презиме Ана Корубин - Алексоска 

Звање Научен советник – редовен професор 

Позиција Раководител на Одделението за генетика, 

селекција и семеконтрола 

Адреса „Кичевски пат“ бб, Прилеп 

Тел./факс 070 308 473 

e-mail anakorubin@yahoo.com 

 

Кратко CV: 

 

I. Датум и место на раѓање: 1.10.1957 г., Прилеп 

 

II. Универзитетско образование:  

 

1998 - Докторска дисертација: „Наследување на некои морфолошки и 

квалитетни својства кај хибриди добиени со дијалелно вкрстување на тутунот 

(Nicotiana tabacum L.), Земјоделски факултет-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“-Скопје. 

 

1989 - Специјализација: - “Resistencia a Phytophthora parasitica var. Nicotianae 

en tabaco (Nicotiana tabacum L.)”, International Centre for Advanced Mediterranean 

Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza   

 

1988 – Магистерска теза: -„Придонес кон запознавањето на измените што 

настануваат на туту нската суровина во процесот на изработка на тутунско 

фолио“,Земјоделски факултет, Универзитет: Св. Кирил и Методиј-Скопје. 

 

1983 - Дипломска работа: - „Технологија на производство на фолио во 

„Тутунски комбинат“-Прилеп, Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“-Скопје. 

 

 

 

III.    Научни, наставни и стручни активности: 

 

Научни активности: 

 

2005 – Научен советник  

2001– Виш научен соработник  

1998- Научен соработник  

1990– Асистент 

1986– Помлад асистент  

 

Наставни активности: 

 

2008– редовен професор на постдипломските студии на НИТП 

1998 - доцент на предметите:  

- Систематика, класификација, типови и сорти на тутун;  



         - Математичко-статистички методи во научноистражувачката работа 

 

Стручни активности: 

Членство во:  

- Совет,  Наставнички совет и Научен совет на Институтот за тутун – 

Прилеп  

- Друштвото за наука и уметност–Прилеп 

- Сортна комисија од Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство на Република Македонија(2004-2005). 

- Kомисија за признавање и одобрување на сорти од поледелски и 

градинарски растенија при Министерството за земјоделство, шумарство 

и водостопанство на Република Македонија (2013) 

- Апробациона комисија од Институтот за тутун-Прилеп ( 1990 – 1999- 

член, 2000 - 2007 – претседател). 

- Модератор на групата за генетика и семепроизводство на 9 Хрватски 

симпозиум за земјоделство  (фев. 2014) 

 

 

IV. Научноистражувачки активности:  

 

- Публикации:  

- Книга: „Сорти тутун од Институтот за тутун-Прилеп“.  Институт за 

тутун-Прилеп, Универзитет "Св. Климент Охридски"–Битола, 2004, 

(автор)  

- Практикум по генетика, селекција и семеконтрола на тутунот, , 

Институт за тутун-Прилеп, Универзитет "Св. Климент Охридски"–

Битола, 2004 (коавтор) 

 

- Авторство на сорти:  

      - Коавтор на 2 сорти (Прилеп П-84 – ориенталска, Отља О-87- 

полуориенталска) 

- Автор на 4 ориенталски сорти (Прилеп P 8-9/80,  Прилеп 18-50/4,  Јака 

10-7/1,  Џебел А 42/3) 

 

- Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и 

стручни списанија како и во зборници од собири: 68 

 

Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, 

конференции, советување и друго (заедно автор и коавтор): 58 (19 во Р. 

Македонија и 39 во странство)  

 

 

- Проекти - Раководител 

• Еколошка и генетска варијабилност на бројот на листовите и 

приносот по страк кај тутунот (Nicotiana tabacum L.). Јуни, 2003 

• Анализа на бројот на гените (k) и нивното адитивно (d) и доминантно 

(h) дејство врз поважните квантитативни својства кај тутунот 

 

V. – Обуки: 

 



- Workshop "Self-Evaluation of Higher Educational Institutions in R. of 

Macedonia,  

      Skopje, May 2002 

- Оbuka za INTERNOG PROVERAVAČA zasnovana na zahtevima 

standard ISO / IEC 17025 : 2006 (Opšti zahtevi za kompetentnost 

laboratorija za ispitivanje I laboratorija za etaloniranje)  

Sertifikat: 020 – 51 – L – 046 / 13 (15.12.2013) 

 

 

 


